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Título: A agricultura e a pecuária 

Duração: 2 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática tem o propósito de apresentar a agricultura e a pecuária, suas carac-

terísticas e modalidades, a fim de que o aluno possa identificar a origem da produção de alguns 

alimentos, incentivando-o a refletir sobre os impactos de dessas atividades na sociedade e no 

ambiente. 

Objetivos de aprendizagem 

Objeto de conhecimento: Produção, circulação e consumo. 

(EF04GE08) Descrever e discutir o processo de produção (transformação de matérias- 

primas), circulação e consumo de diferentes produtos. 

Recursos e materiais necessários  

Lousa, giz, caderno, lápis, borracha, revistas e jornais, cópias do gráfico apresentado na pri-

meira aula. 

Desenvolvimento  

Aula 1 

Duração: uma hora-aula 

Referência do livro do aluno: unidade 8 

Organização dos alunos: em semicírculo para a conversa na primeira parte da aula; em quartetos para a realização da 
atividade. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma conversa sobre produtos do campo. Pergunte aos alunos quais os ali-

mentos e produtos que eles conhecem e que são provenientes de atividades econômicas realizadas 

no campo; a partir das respostas dos alunos, explique que muitos alimentos e outros produtos que 

consumimos são oriundos da agricultura e da pecuária.  

Explique que a agricultura consiste no cultivo vegetais. A agricultura envolve desde o preparo 

do solo até a colheita. O que é produzido destina-se a alimentação ou torna-se matéria-prima para 

ser utilizada nas indústrias.  



 

 

Material Digital do Professor 

Geografia – 4º ano 

4º bimestre – Sequência didática 1 

Apresente as diferentes modalidades de agricultura: subsistência, familiar e comercial, lis-

tando-as na lousa. Explique que a agricultura de subsistência é a produção dos alimentos suficientes 

para suprir as necessidades de uma família ou comunidade rural. A agricultura familiar, por sua vez, 

pode destinar os produtos ao mercado; utiliza mão de obra predominantemente familiar e a ativida-

de agropecuária é a principal fonte de renda dos trabalhadores donos da propriedade. Já a agricultu-

ra comercial é praticada geralmente em grandes propriedades, a maior parte dos trabalhadores é 

contratada, com utilização intensiva de maquinário, agrotóxicos e fertilizantes, a partir dos quais 

busca-se atingira elevados índices de produtividade. 

 

2ª atividade: 

Peça aos alunos que formem quartetos. Apresente a eles os seguintes dados do Censo agro-

pecuário de 2006 (IBGE):  

• quase ¾ dos trabalhadores do campo têm laços de parentesco com proprietários e ou-
tros trabalhadores das propriedades rurais, o que evidencia a importância da agricultura 
familiar para o trabalho no campo.  

• Cerca de ¾ das terras destinadas à agricultura são ocupadas por outras propriedades, 
que não as destinadas à agricultura familiar. 

Proponha que os quartetos façam uma reflexão sobre o direito à terra a partir da análise dos 

dados: como compreender a desproporção de distribuição entre terras destinadas à agricultura 

familiar e terras destinadas à agricultura comercial?  

Solicite aos alunos que registrem suas considerações no caderno. Esse registro pode ser um 

pequeno texto explicando a importância da distribuição de terra para a agricultura familiar. 

Ao final, peça para que cada grupo leia o resultado de suas reflexões para os demais colegas. 
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Aula 2 

Duração: uma hora-aula  

Referência do livro do aluno: unidade 8  

Organização dos alunos: em semicírculo para a conversa na primeira parte da aula; em trios para a realização da 
atividade. 

 

1ª atividade:  

Inicie a aula com uma breve recapitulação do conteúdo da aula anterior. 

Explique que a pecuária é outra importante atividade econômica realizada no campo. Essa 

atividade consiste na criação de animais para alimentação ou como matéria-prima. Destaque que as 

criações podem ser realizadas de maneira intensiva (confinamento de animais em espaços restritos e 

com cuidados específicos) ou de maneira extensiva (animais soltos em grandes extensões de terras). 

Pergunte aos alunos quais são os produtos que eles consomem e que têm origem animal. 

Depois das respostas, é importante ressaltar que, para além do consumo de carnes na alimentação, 

consumimos muitos outros produtos de origem animal, como couro, leite, ovos e lã. Na lousa, 

juntamente com os alunos, elabore uma lista de produtos de origem animal, para dimensionar a 

importância dessa atividade econômica e também as diversas etapas que existem na elaboração de 

produtos de origem animal que consumimos, como: queijo, presunto, iogurte. 

 

2ª atividade: 

Proponha a realização de uma pesquisa em revistas e jornais, fornecidos por você, de notí-

cias sobre atividades de agricultura ou pecuária. As pesquisas deverão ser feitas em trios. 

Cada trio irá escolher uma notícia nos materiais fornecidos para responder a algumas questões: 

1) Qual o produto ao qual se refere a matéria escolhida? 

2) Ele é produzido pela agricultura ou pela pecuária? 

3) Esse produto é consumido em sua forma original ou necessita ser industrializado? Se é in-

dustrializa, quais são as etapas de elaboração? 

Ao final, peça que cada grupo apresente aos demais colegas a notícia resumida e as respostas 

às perguntas sugeridas. 
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Aferição de aprendizagem 

Na primeira aula, a aferição da aprendizagem pode ocorrer a partir da participação nas conver-

sas e da atividade sugerida. Avalie se o aluno é capaz de compreender a importância da agricultura 

familiar para a produção de alimentos e para o trabalho no campo. Observe se os alunos conseguiram 

compreender a desigualdade na distribuição de terras para o cultivo familiar e o cultivo comercial. 

Na segunda aula, avalie as considerações a partir das questões propostas. O aluno deve ser 

capaz de indicar a atividade analisada (agricultura ou pecuária), descrevendo o produto e o seu 

processo de produção e de circulação. Não é necessário que os alunos compreendam toda a notícia, 

mas apenas que identifiquem o tema e que possam ampliar o seu repertório a respeito dos produtos 

da agricultura e da pecuária. 

Questões para avaliar o desenvolvimento da habilidade EF04GE08 

1. Quais são os tipos de agricultura praticados no Brasil? 

2. Qual a diferença entre a pecuária intensiva e a extensiva? 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta esperada: Agricultura de subsistência, familiar e comercial. 

2. Resposta esperada: A pecuária intensiva consiste no confinamento de animais em espaços 
restritos e com cuidados específicos; já a extensiva cria animais soltos, em grandes extensões de 
terra. 


